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Noteringen

X

Svin

Basisnotering (70,0-94,9) uge 37:
9,20 kr.
Friland A/S giver i uge 37
følgende tillæg til konventionel
notering: Øko-tillæg (alle grise):
4,00 kr./kg. Kvalitetstillæg (godkendte grise): 2,00 kr./kg. Ud
over á conto udbetalingen ydes
økologisk markedstillæg afhængigt af afsætningssituationen
- for uge 37: 14,50 kr./kg for alle
grise. Søer (slagtes ca. hver 3.
uge) 7,00 kr./kg. Der udbetales
også konventionel efterbetaling
fra Danish Crown.

X

Smågrise

Vejledende notering fra Videncenter for Svineproduktion for
økologiske smågrise for uge 37:
Beregnet smågrisenotering: 30
kg: 998,63 kr. (+5,53). Kg-regulering: 12-25 kg: 19,28 kr. 25-30
kg: 17,68 kr. 30-40 kg: 14,39 kr.
Noteringen tager udgangspunkt
i basisnoteringen fra Friland A/S
og er inklusive efterbetaling.

X

Kvæg

Friland A/S giver følgende merpriser for økologisk kvæg leveret
i uge 37: Kalve u/12 mdr.: 2,35
kr./kg. Stude og kvier: Variabelt
tillæg: 9,00 kr. pr. kg. Kontrakttillæg*: 2,00 kr./kg. Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form
> 3,5: 5,00 kr./kg. Køer samt
ikke-kvalitetsgodkendte kvier og
stude form < 3,5 og tyre > 24
mdr.: 8,00 kr./kg. Ungtyre 12-24
mdr.: 2,25 kr. Tillæggene gives
efter veldefinerede kvalitetskrav.
*Kvalitets-godkendte dyr på
kontrakt aftegnes med variabelt
tillæg + kontrakttillæg.

X

Tyrekalve

Vejledende notering på økologiske tyrekalve fra Brancheudvalget for Økologiske Kødproducenter: Jersey, (3. mdr., 65 kg).
Pris: 1.256 kr. Kg-reg.: 8 kr. SDM,
(3. mdr., 96 kg). Pris: 2.433 kr.
Kg-reg.: 12 kr. Priserne er inkl.
afhorning og studning.

Økologi & Erhverv tager forbehold
for evt. fejl.
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Daglig tilvækst på et kg
Der er gode resultater
med at have økologiske
tyrekalve af malkerace
gående ved ammetanter
i mælkefodringsperioden, hvor såvel ko som
kalv kun har adgang til
græs
]ǧ (
AF KAJ LUND SØRENSEN
Leif Rørbye i Hornsyld begyndte i
foråret på et projekt om udvikling af
et nyt økologisk kalvekødskoncept.
Et system, hvor kalvene opdrættes
af ammetanter i mælkefodringsperioden og har adgang til udearealer
året rundt.
'HQ  DSULO ÀN KDQ OHYHUHW WUH
Dansk Holstein ammetanter, hver
med tre tyrekalve.
- Det er mælkeproducenten, der
skal sætte tre kalve sammen med
én ko. Så kan jeg i princippet lukke
dem direkte ud på marken, siger Leif
Rørbye.
Det er meget ko-afhængigt, om
køerne tager kalvene til sig. Nogle vil
gerne, mens andre skal lokkes.
- Det kan være nødvendigt at
lokke koen med lidt kraftfoder i en
spand, indtil den begynder at lægge mælken ned. Når kalvene bliver
større, kan de malke mellem bagbenene, fortæller han.
¤ϐ
Der bruges altid udsætterkøer. De

skal være fysisk i orden, men de må
gerne have højt celletal, være trepattede eller lignende. De skal helst
være et halvt år fra kælvning for ikke
at malke for hårdt, når de får adgang
til meget græs.
Den østjyske økolog praktiserer
holistisk afgræsning. Han startede
PHGÀUHKD'HUEOHYWDJHWVOHWI¡UVW
på sæsonen. Nu er der sat 2,9 ha af
til dyrene. Arealet er inddelt i ti folde,
hvor der stribeafgræsses, så dyrene
går tre til fem dage i hver fold.
Leif Rørbye har ikke haft problemer med at holde dyrene inde i indhegningen.
- Det største problem er at man
skal have vand med rundt i alle folde. Jo mere vand, der er med ude i
foldene, jo bedre mulighed er der for,
at dyrene kun får lov at gå på samme
areal én dag, siger kalveproducenten, mens han demonstrerer ’Spring
Gate’ – et led, der med en timer kan
sættes til at åbne indtil næste fold
på et givet tidspunkt en uge frem.
Kalve larmer ved fravænning
Leif Rørbye er indtil videre tilfreds
med resultaterne. I projektet er det
hensigten at fravænne kalvene ved
ÀUHPnQHGHU.DOYHQHL+RUQV\OGEOHY
fravænnet den 10. august.
- De larmer jo noget i nogle dage,
konstaterer Leif Rørbye, som havde
valgt at køre kalvene helt væk fra
PDUNHQ(IWHUÀUHGDJHYDUEU¡OHULHW
forbi.
.DOYHQH ÀN HQ OLOOH VPXOH NRUQ
omkring fravænning, men har ellers
klaret sig på mælk og græs.

Kvægbrugskonsulent i Økologisk
Landsforening, Iben Christensen har
beregnet en gennemsnitlig daglig
tilvækst på over et kg pr. dag indtil
ÀUHPnQHGHUVDOGHUHQ
- Det er godt på rent græs, siger
Leif Rørbye, som ikke tror, at det kan
gøres meget bedre.

har tidligere selv haft køer og er
desuden vant til at producere stude.
Tilbage i 2008 arbejdede han også
med ammetanter. Det ophørte af
ÁHUHJUXQGH(QDIJUXQGHQHYDUDW
der kom køer, som var vant til at blive
malket i robotter, og de var svære at
få til at fungere som ammetanter.

Pelsen er blank
Der har ikke været nogen sygdom i
GHQOLOOHÁRN
De sortbrogede kalve ser godt
XG 'HW HU ÁRWWH G\U VRP HU EODQNH
i pelsen, og set bagfra er der gode
muskler på tyrekalvene.
Lige nu vejer de 180 kg i gennemsnit. Det er planen, at de skal slagtes
som tyre ved ti måneder. Leif Rørbye
vil gerne have dem op på 300 kg svarende til 170-190 kg slagtet vægt.
Der er endnu ikke lavet aftale om
afsætning.
Det er tanken, at de tre køer
slagtes, når de er fedet lidt mere op
– eventuelt på samme tid som kalvene.
Leif Rørbye, som også har et andet job, synes, at det er spændende
at starte en ny produktion op. Han

Restprodukt bliver
til kvalitetsvare
Hovedparten af de økologiske tyrekalve af stor race videresælges til
opfedning hos konventionelle. Formålet med projektet, der ledes af
Økologisk Landsforening, er at ophøje de økologiske tyrekalve fra et
restprodukt i den økologiske mælkeproduktion til et rentabelt økologisk
kvalitetsprodukt.
I projektet udvikles et økologisk
kalvekødskoncept, som minimerer produktionsomkostningerne og
samtidig optimerer dyrevelfærd og
spisekvalitet. Hos to kalveproducenter afprøves en produktion af to hold
økologiske græskalve, som er født
henholdsvis april og oktober måned.
Leif Rørbye starter et nyt hold op i
næste måned.

